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املجتمع

املسؤولية

الرشاكة



إ�انا من رشكة دليل للنفط برضورة تنمية املجتمع املحيل واعتباره جزء ال يتجزء من نجاح دليل ، قامت الرشكة بعمل الالزم من 
إحتياجات  مع  تت�ىش  سنوية  خطة  عمل  ثم  ومن   ، املحلية  املجتمعات  يخص  في�  امليدانيه  والزيارات  واألبحاث  الدراسات 
الجهات  والتعاون مع  التنسيق  تم  ، ك�  اإلحتياجات  تلك  التي تغطي  املشاريع  الكث± من  الخطة  لتشمل  املحلية  املجتمعات 

الرسمية ذات العالقة لض�ن الحصول عىل نتائج أفضل تستفيد منها رشائح املجتمع املختلفة.

البلدية ، املحليات ، حيث  ، الخدمات  من أبرز القطاعات التي تم الرتكيز عليها خالل العام املنرصم قطاع التعليم والتدريب 
أدركت الرشكة الحاجة إىل بذل املزيد من الجهد يف هذه القطاعات م� يساعد أفراد املجتمع املحىل عىل حد سواء يف العيش يف 

رفاهية و بيئة صحية و Èستوى من الثقافة والتعليم .

 Ëإن التطورات الحاصلة يف مجال التعليم وما يتبعها من ثورات علمية متقدمة جعلتنا نحن يف دليل نهتم بهذا الجانب مدرك
رضورة مواكبة العاÐ من حولنا ، فقامت الرشكة بدعم العديد من الربامج واملشاريع التي من شأنها رفع املستوى العلمي لألفراد 
يف املجتمع كمشاريع التقانة املدرسية واملساهمة يف إقامة ورش العمل والندوات واملحارضات العلمية ، ويعترب املساهمة يف توف± 
بيئة مالÔة تتوفر بها الخدمات الالزمه للعيش أحد جوانب تركيز العمل خالل العام املنرصم م� ينعكس عىل سعادة ورفاهية 

املجتمع . 

م� ال شك فيه أن اإلهت�م بذوي اإلحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم م� يتيح لهم الفرصة يف العمل واإلعت�د عىل 
أنفسهم وبالتايل املساهمة يف بناء الوطن هو جانب مهم أخذه عىل عاتق فريق املسؤولية اإلجت�عية بالرشكة فقد تم تنفيذ 
التعويضية  العديد من املبادرات يف هذا الجانب ومنها املساهمة يف بناء مركز لتأهيل األطفال املعاقË وكذلك توف± األجهزة 

ورعاية املناسبات والندوات الخاصة بهذه الرشيحة من املجتمع .

الجدير بالذكر أن الرشكة قامت أيضا برعاية العديد من املناسبات يف مجاالت عدة كالتعليم والتدريب ، الصحة والسالمة ، البيئة، 
الرياضة ، ذوي اإلحتياجات الخاصة ، املحليات والتطوير .

تركز دليل عىل القطاعات التالية:
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مقدمة 

الخدمات البلديةالتعليم والتدريب
والعامة

املحليات



٣

هو أحد املشاريع املهمة بوالية ينقل والتي تخدم عدد كب± من 

أفراد املجتمع من خالل توف± بيئة صحية وآمنة للذبح تحد من 

إنتشار األمراض واألوبئه . يعترب املسلخ أحد املشاريع التي تم 

تنفيذها بالتعاون مع املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد 

املياة Èحافظة الظاهرة ليحل مكان املسلخ القديم بالوالية .

محافظة الظاهرة  املوقع : 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة  القطاع: 

املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد  الرشكاء: 

املياه Èحافظة الظاهرة

النفط  وزارة  نفذتها  التي  الطاقة  مختربات  دعم  يف  املساهمة 

إىل  تهدف  والتي  واملتابعة  التنفيذ  وحدة  مع  بالتعاون  والغاز 

بفاعلية من خالل  الطبيعي  الغاز  الطاقة وإدارة  تنويع مصادر 

اإلقتصادية  القيمة  املهمة ذات  املشاريع  إستغالله يف عدد من 

للبالد . 

محافظة مسقط  املوقع : 

املجتمع   املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

وزارة النفط والغاز ، وحدة دعم التنفيذ  الرشكاء: 

واملتابعة 
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أهم املشاريع

دعم مختربات وحدة تنفيذ الدعم مسلخ عام بوالية ينقل 
واملتابعة يف قطاع الطاقة 



األطفال  لتأهيل  الوفاء  مركز  لصالح  إنتاج  ورش  إنشاء  دعم 

املعاقË بوالية عربي، ويعترب املرشوع أحد املشاريع الهامة ذات 

الطابع املستدام وذلك ملا يوفره من فرص تدريب مهنية لذوي 

اللحامة  كمهارات   ، عام   ١٨ سن  فوق  الخاصة  اإلحتياجات 

والنجارة والزراعة.

محافظة الظاهرة  املوقع: 

ذوي اإلحتياجات الخاصة   املستفيد: 

اإلحتياجات الخاصة والدخل املحدود  القطاع: 

وزارة التنمية اإلجت�عية  الرشكاء: 

والذي  الدروع  حمراء  بنيابة  الشوارع  أحد  إنارة  مرشوع  دعم 

الشارع م� يقلل من عدد  بيئة آمنه ملرتادي  يهدف إىل توف± 

ج�لية  بلسمة  يتميز  ذاته  بحد  املرشوع  أن  ك�   ، الحوادث 

تحسن املظهر العام.

محافظة الظاهرة   املوقع: 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة القطاع: 

املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد  الرشكاء: 

املياه Èحافظة الظاهرة

مرشوع إنارة أحد الشوارع
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إنشاء ورش إنتاجية 



NO IMAGE

٥ التقرير السنوي

بوالية  قابوس  السلطان  لجامع  املقابلة  املنطقة  وتشج±  تهيئة 

للوالية  العام  املنظر   Ëتحس إىل  املرشوع  يهدف  حيث   ، عربي 

ومقهى  للميش  خاصة  ممرات  إقامة  أيضا  املرشوع  ويشمل 

وكذلك ألعاب لألطفال. 

محافظة الظاهرة  املوقع: 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة  القطاع: 

املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد  الرشكاء: 

املياه Èحافظة الظاهرة ، ومكتب وايل عربي 

بنيابة  الرسمية  املؤسسات  لبعض  حديث  ري  أنظمة  تركيب 

حمراء الدروع بوالية عربي ، ويهدف املرشوع إىل زيادة نطاق 

إستغالل  خالل  من  التصحر  عىل  والقضاء  الخرضاء  املساحات 

له  املرشوع  أن  بالذكر  الجدير   . املعالجة  الصحي  الرصف  مياه 

ميزته يف تحسË املظهر العام للمنطقة. 

محافظة الظاهرة   املوقع : 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة القطاع: 

املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد  الرشكاء: 

املياه Èحافظة الظاهرة ، ومكتب نائب وايل 

نيابة حمراء الدروع 

تركيب أنظمة ري حديث مرشوع تهيئة وتشج� بوالية عربي 



قامت الرشكة بدعم قرية مرسوق بوالية عربي من خالل عمل 

صيانة للخزان العام للمياه وصيانة املسجد بالقرية، حيث جاءت 

فكرة املرشوع من منطلق ض�ن الحصول عىل القدر الكايف من 

املياه وكذلك توف± بيئة آمنة لألهايل داخل الوالية. ك� أن صيانة 

املسجد تضمن توفر املكان املناسب إلقامة الصالة. 

محافظة الظاهرة  املوقع: 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة  القطاع: 

املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد  الرشكاء: 

املياة Èحافظة الظاهرة ، ومكتب نائب وايل 

نيابة حمراء الدروع

دعم مشاريع مدارس ثالث محافظات يف كل عام (الظاهرة مع 

املدارس  تزويد  إىل  املرشوع  ويهدف   ،(Ëمختلفت  Ëمحافظت

تعطى  باملدارس.  التعليم  مستوى  لرفع  التكنولوجيا  بأحدث 

إىل  إضافة  األعىل  املدارس  عدد  ذات  للمحافظات  األولوية 

محافظة الظاهرة يف كل عام كونها منطقة اإلمتياز.  

محافظات مختلفه   املوقع: 

الطالب   املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

وزارة الرتبية والتعليم   الرشكاء: 

مرشوع من مسندم إىل ظفار 

NO IMAGE
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صيانة الخزان العام للمياه 
ومسجد قرية مرسوق 



٧ التقرير السنوي

دعم مدرسة أسود بحمراء الدروع لتهيئة قاعة متعددة األغراض 

باملدرسة  تتعلق  مختلفة  وأنشطة  مناسبات  يف  تستخدم 

املدارس  أحد  أسود  مدرسة  تعترب  أيضا.  املحيط  وباملجتمع 

من  إبتداء  الطالب  من  كب±  عدد  وتضم  املنطقة  يف  الرئيسية 

الحلقة األوىل واىل الصف الثاí عرش.

محافظة الظاهرة  املوقع: 

طالب املدارس املستفيد: 

التعليم والتدريب  القطاع: 

وزارة الرتبية والتعليم   الرشكاء: 

قاعة متعددة األغراض 

املعدات  الصحية من خالل توف± بعض  املؤسسات  دعم بعض 

التي تسهم يف تحسË الخدمات املقدمة، منها: نظام  األساسية 

التعقيم بالبخار، املستهلكات الطبية، وآالت CTG ...إلخ.

محافظة مسقط ومحافظة الظاهرة املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة القطاع: 

وزارة الصحة الرشكاء: 

معدات طبية إلحدى
 املؤسسات الصحية



التقرير السنوي ٨

إذ   ،Ëاملعاق األطفال  لتأهيل  الوفاء  مركز  إلنشاء  الدعم  تقديم 

أو  الجسدية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  مساعدة  يف  املركز  يسهم 

الحس  وتكوين  بالنفس  الثقة  وبناء  التعلم  عىل  العقلية 

مع  وانخراطهم  تفاعلهم  توسيع  أجل  من  وذلك  باملسؤولية 

املجتمع بالشكل الذي يعزز ïوهم.

محافظة الظاهرة  املوقع : 

املجتمع   املستفيد: 

املحليات  القطاع: 

وزارة التنمية االجت�عية الرشكاء: 

إزالة الرمال املرتاكمة يف قرية مرسوق والتي تعيق حركة السكان 

يف القرية.

محافظة مسقط  املوقع : 

املجتمع   املستفيد: 

الخدمات البلدية والعامة القطاع: 

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه الرشكاء: 

مركز الوفاء لتأهيل األطفال 
املعاق³

إزالة الرمال بقرية مرسوق



نفذت رشكة دليل للنفط برنامج واصل الهادف إىل دعم األرس 

بعض  توف±  خالل  من  املبارك  رمضان  شهر  خالل  املعرسة 

املستلزمات األساسية للعيد كاملالبس واألكسسوارات وغ±ها من 

اإلحتياجات العامة للعيد ، كان للربنامج الدور الكب± يف إضافة 

البهجة والرسور يف قلوب الكث± من األرس فقد قامت الرشكة من 

محافظات  من  أرسة   ١٥٠ يقارب  ما  بدعم  الربنامج  هذا  خالل 

مختلفة. 

محافظات مختلفة  املوقع: 

ذوي الدخل املحدود  املستفيد: 

اإلحتياجات الخاصة والدخل املحدود القطاع: 

وزارة التنمية اإلجت�عية الرشكاء: 

برنامج تواصل

٩ التقرير السنوي

أقامت الرشكة حملة تربع داخلية تهدف إىل دعم األرس املعرسة 

Èحافظة الظاهرة من خالل تزويدهم Èستلزمات الطعام خالل 

املبارك حيث قامت الرشكة بدعم ما يقارب ٢٥٠  شهر رمضان 

أرسة من مختلف الواليات Èحافظة الظاهرة . ك� تهدف الحملة 

إىل تشجيع موظفي الرشكة عىل العطاء واملساهمة يف مثل هذه 

األع�ل. 

محافظة الظاهرة   املوقع: 

ذوي الدخل املحدود  املستفيد: 

اإلحتياجات الخاصة والدخل املحدود القطاع: 

وزارة التنمية اإلجت�عية  الرشكاء: 

حملة رمضان الخ�ية 



أهم الرعايات 

امللتقى الهنديس بجامعة السلطان قابوس 
 Ëاملشارك  Ëب الهندسة  علوم  يف  والجديد  الخربات  تبادل  إىل  امللتقى  يهدف 

 Ëمن الجامعات املحليه باإلضافة إىل مشارك Ëحيث يستضيف امللتقى مشارك

من جامعات خليجيه وعربية بل وأوربية أيضا . 

التقرير السنوي ١٠

محافظة الظاهرة  املوقع : 

الطالب املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

جامعة السلطان قابوس  الرشكاء: 

أنشطة السالمة املرورية بالظاهرة 
رعاية أنشطة وفعاليات السالمة املروية Èحافظة الظاهرة والتي تم تنظيمها 

 ، توعية  جلسات  عىل  األنشطة  وتحتوي   ، السلطانية  ع�ن  رشطة  قبل  من 

ومعارض ونقاط للرشطة لتفتيش السيارات .

محافظة الظاهرة  املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

الصحة والسالمة القطاع: 

رشطة ع�ن السلطانية   الرشكاء: 

مسابقة التصوير الضو½ والخط العر« 
 õتهدف املسابقة إىل تنمية مهارات وقدرات الطالب يف مجاالت التصوير الضو

والخط العرö ، حيث شارك يف املسابقة أعداد كب±ه من الطالب واملعلمË من 

مختلف املدارس Èحافظة الظاهرة .

محافظة الظاهرة  املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

وزارة الرتبية والتعليم  الرشكاء: 



١١ التقرير السنوي

أنشطة الجمعية الع¾نية للرسطان 
رعاية بعض أنشطة الجمعية الع�نية للرسطان ومن أهمها رعاية فريق تسلق 

جبل كلمنجاروا ، وقد تم إستغالل مبالغ الرعايات يف تشغيل الوحدة املتنقلة 

للفحص املبكر للرسطان للوصول إىل أكرب رشيحة من املجتمع . 

مسقط املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

اإلحتياجات الخاصة والدخل املحدود القطاع: 

الجمعية الع�نية للرسطان  الرشكاء: 

مسابقة تحدي الجيولوجيه 
مسابقة جيولوجية وهندسية يف وقت واحد تهدف إىل تطوير مهارات وقدرات 

الشباب وتعريفهم Èا هو جديد يف مجال الجيولوجيا والهندسة ، وقد شارك يف 

والجامعة  قابوس  السلطان  جامعة  من  طالب   ٥٠ من   øأك املسابقة  هذه 

األملانية للتكنولوجيا .

محافظة مسقط   املوقع: 

الطالب املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

الجمعية الجيولوجية الع�نية  الرشكاء: 

 اإلسبوع التوعوي الصحي 
من  بالكث±  املجتمع  أفراد  وعي  رفع  إىل  الصحي  التوعوي  اإلسبوع  يهدف 

األمراض املتفشيه بشكل كب± يف املجتمع ، حيث تم الوصول إىل أكرب رشيحة 

من الطالب واملوظفË وعامة املجتمع من خالل املعرض والزيارات التي تم 

إقامتها .

ش�ل الرشقية  املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

الصحة والسالمة القطاع: 

وزارة الصحة  الرشكاء: 



التقرير السنوي ١٢

مسابقة الخطابه البيئية 
تهدف مسابقة الخطابه البيئية إىل تطوير مهارات الطالب يف مجاالت العرض 

تواجهة  التي  التحديات  بأهم  الطالب  تعرف  ك�  بالبيئة  الخاصة  والخطابة 

البيئة من خالل دراسات وأبحاث ونقاشات تتم خالل املسابقة .

محافظة مسقط   املوقع : 

الطالب املستفيد: 

التعليم والتدريب القطاع: 

جمعية البيئة الع�نية   الرشكاء: 

اإلسبوع الريايض للجمعية الع¾نية 

للخدمات النفطية 

تهدف الجمعية الع�نية للخدمات النفطية من خالل هذا اإلسبوع الريايض 

عىل  والتشجيع  الحث  خالل  من  واملجتمع  الجمعية   Ëب التعاون  توثيق  إىل 

ست  إىل  اإلسبوع  خالل  الرياضية  اإلنشطة  تتنوع  حيث  الرياضة  م�رسة 

رياضات مختلفة . 

مسقط املوقع: 

املجتمع املستفيد: 

اإلحتياجات الخاصة والدخل املحدود القطاع: 

الجمعية الع�نية للخدمات النفطية الرشكاء: 


